
Wordt jouw 
stoel de beste 
van het jaar?

Mart Stamprijs 2007



De opgave betreft het maken van een ontwerp voor een stoel, voor gebruik 
op kantoor en in de woning. 
Gevraagd wordt een basisontwerp, dat geschikt is voor het maken van een prototype. 
De inzending moet bestaan uit een tot drie ontwerptekeningen op A3 formaat 
(in tweevoud) en een 3D model (in enkelvoud). Het ontwerp moet zijn gemaakt 
in de periode 1 september 2006 – 30 augustus 2007.
De inzending blijft het geestelijke eigendom van de maker.

Mart Stam is een van de grootste 

architecten van de twintigste eeuw. 

Hij schiep tal van iconen van de 

architectonische avant-garde. 

Hij was betrokken bij de bouw van de 

Van Nellefabriek in Rotterdam en 

ontwierp huizen op de 

Weissenhofsiedlung in Stuttgart. 

Met de bij deze gelegenheid ontworpen 

Freischwinger, een stalen buisstoel, 

verwierf Stam zijn eigenlijke roem.

De ontwerpen kunnen tot en met 
28 september 2007 (datum poststempel) 
worden ingeleverd bij:
Thonet, Industrieweg 18, 4153 BW Beesd

Inlichtingen over de prijsvraagvoorwaarden 
en wijze van inzenden kunnen worden 
ingewonnen bij:
Rob Spaans, redactie de Architect, 
telefoon: 070 3780312, e-mail: r.spaans@sdu.nl

www.thonet.nl / www.deArchitect.nl 

Mart Stam prijs 2007

De genomineerden en de winnaar worden aangewezen door een jury bestaande uit 
Evelien Merkx (Merkx + Girod Architecten), Tineke Groen (Studio Groen + Schild) 
en Jeroen Junte (de Volkskrant). Secretaris van de jury is Harm Tilman. 
De jury is onafhankelijk en doet een bindende uitspraak. Bij de beoordeling let de jury 
op de functionaliteit en het karakter van de stoel. Een ander belangrijk aandachtspunt is 
het materiaalgebruik. De beoordeling vindt plaats in twee ronden. 
Na een ronde waarin nominaties worden aangewezen, kiest de jury het winnende ontwerp 
en laat deze vergezeld gaan van een motivatie.

Aan de prijsvraag is een bedrag verbonden van 5000 euro. 
De prijs wordt in zijn geheel aan het winnende ontwerp toegekend. 
De jury kan eervolle vermeldingen verlenen aan inzendingen. 
De genomineerde ontwerpen worden, tezamen met het juryrapport, 
gepubliceerd in de Architect Interieur, die verschijnt op donderdag 29 november 2007, 
de dag van de prijsuitreiking. De prijs wordt overhandigd door Philip Thonet.

De directie van Thonet en de redactie van de Architect reiken dit jaar 
voor de eerste maal de Mart Stamprijs uit. 
Deze prijs is een aanmoedigingsprijs voor ontwerpers, met als doel een 
vernieuwend stoelontwerp te realiseren voor de projecten- en de 
consumentenmarkt. De Mart Stamprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan 
het beste stoelontwerp dat door een ontwerper is gemaakt in het jaar 
voorafgaand aan de toekenning.
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